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Το Συνέδριο “Surviving
the Storm through
Cost Fitness Strategies
and Customer Service
Rationalization” πραγματοποιήθηκε, με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, με διοργανωτή το
Supply Chain Institute.

Διεύθυνση Παραγωγής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού).
Απευθυνόμενο σε ανώτατα και ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη,
το πρόγραμμα περιελάμβανε τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας με key note speakers από το εξωτερικό, την παρουσίαση ελληνικών cases και την ενεργή συμμετοχή κάθε συνέδρου μέσα σε ομάδες εργασίας, τα αποτελέσματα των οποίων
ανακοινώθηκαν στη σύνοψη - κλείσιμο του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο είχε ως θέμα την ορθολογική μείωση κόστους
στις λειτουργίες της επιχείρησης μέσα από την αποδοτικότερη
συνεργασία των κρίσιμων Διευθύνσεων (Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Logistics, Εμπορική Διεύθυνση, Οικονομική Διεύθυνση,

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, εκ μέρους του
ΣΕΠΕ, απηύθυνε χαιρετισμό ο κύριος Γιώργος Καρανικολός,
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΣΕΠΕ, ενώ στους συνέδρους διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Συνδέσμου.
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Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ
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Στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας. Η Ημερήσια Διάταξη περιελάμβανε παρουσίαση της απολογιστικής έκθεσης
των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του έργου των
Επιτροπών του ΣΕΠΕ, έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης και του Ισολογισμού 2009 και τη Διαγραφή Ταμειακώς μη ενήμερων Μελών για το έτος 2008. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΕ ανταποκρίθηκαν στο ετήσιο κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ και η
συζήτηση που εξελίχθηκε έδωσε στους παριστάμενους τη δυνατότητα για ένα γόνιμο και παραγωγικό διάλογο για τα θέματα
που αφορούν και απασχολούν τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
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Το 12ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
GREEK ICT FORUM, πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του
ΣΕΠΕ. Το συνέδριο αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις εξελίξεις στους τομείς των έργων και
υπηρεσιών πληροφορικής και ψηφιακής οικονομίας που
έχουν άμεση σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα.
Το συνέδριο περιελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες: α)
«Σχεδιασμός υπηρεσιών και Υποδομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Δημόσια Διοίκηση», β) «Οι υπηρεσίες
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Πληροφορικής και Ψηφιακών επικοινωνιών στις "Ψηφιακές
Πόλεις" και στην υλοποίηση του «Καλλικράτη» και γ) Οι νέες
Δράσεις των "Ψηφιακών Ενισχύσεων" και Κρατικών Ενισχύσεων για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς».
Κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, εκ μέρους
του ΣΕΠΕ, απηύθυνε χαιρετισμό η κυρία Γιώτα Παπαρίδου,
Β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ενώ στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που είχε ως θέμα τη «Στρατηγική Ανάπτυξης των ΤΠΕ
στην Ελλάδα στην καθοριστική δεκαετία 2010-20» συμμετείχε ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Α’ Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Επίσης, ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο του συνεδρίου, όπου
διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Συνδέσμου.
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Το ΙΤ Directors Forum ’10, με διοργανωτή το περιοδικό Νetweek
της Boussias Communications, πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ. Το φετινό 5ο ετήσιο συνέδριο των Business/
IT Leaders, είχε στόχο την ανάδειξη ενός νέου διαφορετικού μοντέλου ΙΤ Ηγεσίας, αναλύοντας τη θέσπιση και εφαρμογή ενός
νέου οράματος που συνδυάζει business και ΙΤ δεξιότητες, καθώς και την καινοτομία που προκύπτει από αυτό για τη βέλτιστη
αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, εκ μέρους του ΣΕΠΕ, απηύθυνε χαιρετισμό η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Β' Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο του συνεδρίου, απ’ όπου οι επισκέπτες
ενημερώθηκαν με έντυπο υλικό του ΣΕΠΕ για τους σκοπούς και τις δράσεις του Συνδέσμου.
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Το 16ο Συνέδριο Πληροφορικής, στο πλαίσιο της 24ης
Διεθνούς Έκθεσης Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
& Ψηφιακής Τεχνολογίας
INFOSYSTEM, πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ. Το Συνέδριο είχε ως θέμα
“ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”: Σύγχρονες τεχνολογικές
λύσεις για την επιχείρηση, το φορέα, τον πολίτη, εξειδικεύο-
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Το 12ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών Info-ComWorld,
με διοργανωτή τη Smart Press, πραγματοποιήθηκε με την
υποστήριξη του ΣΕΠΕ. Το συνέδριο αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση στην νοτιανατολική Ευρώπη όσον αφορά
στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί πλέον με βάση τις συνεχείς εξελίξεις στο χώρο
της ευρυζωνικότητας και της σύγκλισης των τεχνολογιών επικοινωνιών, πληροφορικής και media.
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ντας στις εξής θεματικές ενότητες: α) Το στοίχημα για την τοπική αυτοδιοίκηση, β) Το στοίχημα για την υγεία, γ) Το στοίχημα για τον τουρισμό, δ) Το στοίχημα για το περιβάλλον,
ε) Το στοίχημα της καινοτομίας. Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, εκ μέρους του ΣΕΠΕ απηύθυνε χαιρετισμό
ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Στο συνέδριο ο ΣΕΠΕ εκπροσωπήθηκε επίσης από
τη Β’ Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κυρία Γιώτα Παπαρίδου και το Γενικό
Διευθυντή κύριο Γιάννη Σύρρο, ενώ στους συνέδρους διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Συνδέσμου.
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Η Οργανωτική Επιτροπή, εστιάζοντας στις ανάγκες & στις
ανησυχίες της αγοράς, αλλά και τις προσκλήσεις της εποχής,
επέλεξε ως κεντρικό άξονα του Συνεδρίου το θέμα «Ψηφιακή Ελλάδα: στο σταυροδρόμι της ευρυζωνικής ανάπτυξης»,
εξειδικεύοντας στις εξής θεματικές ενότητες: α) «Η επόμενη
γενιά των δικτύων υποδομών», β) «Ψηφιακή Τηλεόραση:
η ώρα των αποφάσεων», γ) «Ψηφιακή Ελλάδα: Το cloud
computing και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα» και δ) «Τηλεπικοινωνίες: Οι αντοχές και οι επιλογές της αγοράς για την
έξοδο από την κρίση» Κατά την έναρξη των εργασιών του
Συνεδρίου, εκ μέρους του ΣΕΠΕ απηύθυνε χαιρετισμό η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ενώ στους συνέδρους διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Συνδέσμου.

